Fredagsbrev 17. juni 2016 (www.fritime.dk)
Fælles

Sportscollege for 9. kl.
Som noget nyt har bestyrelsen valgt, at vi skal gå ind i et samarbejde med Sports College
Mors i det kommende skoleår.
Det betyder, at man kan deltage i træningsaktiviteter som arrangeres af Sports College.
Der er uddelt en folder til 8. klasse, hvor I kan læse mere om tilbuddet.
Vi har møde med lederen fra Sport College, Lars Svane Nielsen, på tirsdag, hvor de praktiske
detaljer bliver aftalt. Eleverne vil her få en orientering efterfølgende. Herefter vil vi lave et
fyraftensmøde med interesserede familier.
Tween-klub
Vi har valgt at udvide fritidsordningen til at omfatte klassetrinene 4.-6. årg.
Dette sigter på at skabe et pasnings-/fritidstilbud, for eleverne på disse årgange.
Vi har sendt en folder med eleverne hjem, så I kan se indholdet og mulighederne. Hvis I har
spørgsmål, så kontakt os.
Sidste uge (20/6-24/6)
Programmet bliver lidt anderledes i år pga. Sct. Hans, der i år falder på torsdag aften.
Vi har valgt at lave afslutningsaften for alle onsdag d. 22. juni i stedet.
Ugens program kommer til at se således ud:
Mandag d. 20/6: Klasselærerdag kl. 8.10-12.50
Tirsdag d. 21/6: Klasselærerdag kl. 8.10-12.50
Onsdag d. 22/6: Afsked med 9. klasse. 8.10-11.35
 9. klasse udfordres i vandkamp, rundbold og der vil være forskellige indslag til
morgensamling + hygge i klasserne.
Torsdag 23/6: 0.-8. har klasselærerdag 8.10-?
 Programmet for klasserne er forskelligt, så der kommer nærmere information til de
enkelte klasser.
Fredag 24/6: 8.10 –ca. 13.
 7. klasser møder til rundstykker 8.10 og gør herefter skolen sommerklar sammen med
lærerne.
Afslutningsfest for alle skolens familier onsdag d. 22. juni kl. 18.00
Vi slutter samlet af onsdag aften, hvor der er opstillet telt og borde i skolegården til fælles
spisning og MEGA-KAGEBORD.
Der vil være forskellige små indslag og en samlet afsked med vores ældste elever.
Det hele organiseres således:
 3. årgangs forældre mødes inden og stiller borde, stole, telt op og rydder op efter
arrangementet.
 Hver familie medbringer mad, drikkevarer, kaffe og tallerkener/bestik mv. til sig selv.
Hver familie medbringer en kage til stort fælles kagebord.
 Alle Spirer-familier er naturligvis meget velkomne til at deltage!!!!!
 Programmet for aftenen: Middag, afsked med 9. kl.’s elever, indslag, kagebord!! i
nævnte rækkefølge.
Skolestart
Haveaften mandag d. 15. august
Skolen starter igen mandag d. 15. august kl. 16-18.30 til haveaften. Medbring gerne koste,
river, manchetter, så vi kan få urskoven trængt tilbage. Der serveres pizza til aftensmad
Første skoledag er tirsdag d. 16. august
 kl. 8.30-10.00 for indskolingen.
 Alle mødes igen kl. 18.30-20.00 til fælles start.
Biblioteksbøger
Vi skal have ordnet vores mellemværende med biblioteket, så vil I ikke lige sørge for at kigge
efter bøger, der ser ud til at tilhøre skolen eller biblioteket

Indskoling

Købmandsbutik
Mandag og tirsdag har vi købmandsbutik, så medbring så mange købmandsvare som muligt
(kun rengjort emballage)

Mellemtrin

Afslutningsaften
Hejsa.
3. Klasse mødes kl. 17 onsdag på skolen. Vi skal stå for bordopsætning mm. Og Vi
hjælper hinanden i 3. Klasse med oprydningen efter arrangementet:-)

Med venlig hilsen

Jette K. Dissing

Museumsbesøg mandag
Mellemtrinnet besøger Nykøbing Museum på mandag. De møder til normal tid og er tilbage
på skolen kl 12.45. De skal medbringe turtaske.
Matematikunderspisning i 5. 
Brøk-kager

Overbygning Prøve for 9.
 Mandag og tirsdag prøve i idræt.

SFO-NYT
Discoaften for alle sfo’ens børn:
Vi holder discoaften mandag den 20. juni kl. 17.30 til 20.00. Aftenen er uden forældre.
Er der nogle forældre, som vil bage kage til os? Så giv venligst personalet herom.
Medbring godt humør
Sommerferie:
Husk at tømme garderoberne inden ferien.
Er dit barn tilmeldt feriepasning, men holder en fridag så husk at give besked herom.
Vi samarbejder med børnehaven, morgen og eftermiddag.
Sfo: 51369858 børnehaven: 97725225
Afslutning for de store:
Vi havde en rigtig hyggelig eftermiddag i Nykøbing i tirsdags. En flok skønne og livlige børn på cafe. Vi fik et rum for
os selv, så vi ikke generede andre, for helt stille var vi ikke.
Billeder fra turen kommer i skolens galleri.
Se folder om Tweenklub, som er sendt med 3. årg.’s elever.
God weekend
Frank

Fredag:
MTB byløb. Indskrivning kl. 17.00. Start kl. 17.45 Pris: 50 kr. incl. Kaffe og kage Evt. spørgsmål kontakt 30673802
Lørdag:
KL. 9.00: GRATIS MORGENKAFFE OG RUNDSTYKKER TIL ALLE
Kl. 10.00: ringridning
Med 2 kategorier:
1) Børn op til 14 år
2) Fra 15 år og op efter
Indskrivning, betaling og måltagning kl. 09.00.
Start kl. 10.00 – 12.00
Startgebyr: 30 kr.
Tilmelding senest den 8. august 2016 til
Maja Balle 28309077
Der er præmie til 1. 2. og 3. pladsen
KL 10.00: Spinning time kom og prøv der vil være instruktør til stede
Kl. 10.30: Opstart af Bold og Leg
Kl. 11.30 : Byvolley Ball Fredsø Lødderup Elsø, Fårup
Kl. 12.30 :FLUIF MTB er tilstede på pladsen
Kl. 13.00: Veteranstævne FLUIF - Sallingsund
Kl. 13.30: Spinning time kom og prøv der vil være instruktør til stede
Kl. 14.30: GRATIS KAFFE
Kl. 19.00: Teltbal på Stadion med DeViTo Menu: sild m/karrysalat, grillstegt gris med tilbehør Pris 200 kr.
Tilmelding senest den 5. august 2016 til Kirsten Marie Lank tlf. 27140019 Rene Lynggaard tlf. 23383820
Pladsen lukker kl. 16.00
Fodbold hele dagen
Tombola – Grillsalg - hoppeborg
Lav dit eget loppemarkedet STANDEPLADSEN ER GRATIS
Hovedsponsor

